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Відповідно до постанови Ради народних 
комісарів УРСР № 21 від 8 травня 1940 р., 
у м. Станіславі цього ж року створено Державну 
обласну бібліотеку для дорослих.

Коротка історія бібліотеки

Станіславській державній обласній бібліотеці під 
час створення, згідно з постановою Станіславського 
обласного виконавчого комітету від 26 вересня 1940 
р. № 1155, надано двоповерховий будинок на вул. 
Пушкіна, 1. Будинок зведений 1899 р. у стилі істо-
ричного еклектизму.

У 1953 р. здійснено капітальний ремонт бібліотеки. 
Завдяки реконструкції будівлі покращилися умови ро-
боти відділів: на другому поверсі будинку з маленьких 
кімнат створено суцільну читальну залу. Дирекція біб-
ліотеки неодноразово зверталася до влади з проханням 
щодо розширення приміщення бібліотеки. Його част-
ково задовольнили в 1956 р., коли умови стали зовсім 

Інформація про приміщення 
бібліотеки

– провідна бібліотечна науково-методична, науко-
во-дослідна, інформаційна, освітня, культурно-про-
світницька установа регіону, депозитарій краєзнавчої 
літератури. Її діяльність спрямована на задоволення 
інформаційних та інтелектуальних потреб користу-
вачів на основі активного поєднання паперових та 
електронних носіїв інформації, створення власних 
інформаційних ресурсів, удосконалення бібліотечно-
бібліографічного обслуговування, якісне й кількісне 
оновлення фонду та його збереження.

Основні показники бібліотеки 
(станом на 1 січня 2013 р.)

Кількість бібліотечного фонду – 498 612 пр.
Кількість користувачів за ЄРК – 30 531 особа.
Чисельність штатних працівників – 85 осіб.

Під час Другої світової війни приміщення біб-
ліотеки було пошкоджено, знищено значну частину 
фонду. Поновила свою роботу бібліотека в 1944 р.

У 1956 р. Івано-Франківській державній облас-
ній бібліотеці присвоєно ім’я І. Франка, видатного 
українського письменника.

У 1966 р. бібліотека набула статусу наукової.
Нині бібліотека знаходиться в підпорядкуванні 

Міністерства культури України.
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нестерпними. Відповідно до рішення міськвиконкому, 
обласній бібліотеці було виділено приміщення на вул. 
Пушкіна, 4, куди перевели відділ літератури інозем-
ними мовами та сектор патентів і стандартів. Будівля 
побудована у 1890–1891 рр. як житловий будинок З. Ре-
генштрайфа, нині є пам’яткою архітектури. Бібліотека 
до 2006 р займала частину цього приміщення.

У зв’язку з аварійним станом основного при-
міщення бібліотеки, у лютому 1981 р. обслуго-

вування користувачів було припинено. Будинок, 
непристосований до великого навантаження книж-
ковими і періодичними виданнями, почав осідати. 
Бібліотеці виділено приміщення – праве крило сіль-
ськогосподарського технікуму на вул. Панфіловців, 
17 (нині – вул. Василіянок, 17). Щоб створити умо-
ви для функціонування бібліотеки, необхідно було 
провести капітальний ремонт. У травні 1983 р. пе-
ревезено частину бібліотечного фонду (докумен-

Приміщення бібліотеки на вул. Пушкіна, 1, 
де вона знаходилась у період 1940–1981 рр. 2013 р.

Приміщення ОУНБ (відділ літератури іноземними мовами)
на вул. Пушкіна, 4. 2013 р.



тний фонд) в реконструйоване й відремонтоване 
приміщення.

Колись у цій будівлі були школа та монастир 
сестер Василіянок, нині вона є пам’яткою історії 
та архітектури. Побудована в 1912 р. архітекторами 
І. Левинським та О. Лушпинським. У 1938 р. 
архітектор М. Грицак зробив добудову будівлі 
в новоукраїнському стилі з поєднанням романського, 
візантійського й українського козацького бароко 
із запозиченням форм народної архітектури 

з декоративним оздобленням фасадів орнаментикою 
в національному стилі.

Іноземний фонд бібліотеки також перевезено з 
приміщення на вул. Пушкіна, 4 в орендоване – у колишній 
Будинок політосвіти, зведений 1978 р. архітектором 
Л. Попиченком – на вул. Незалежності, 46. Будівля 
виділялася напівсферичним куполом залу засідань. 
Нині в будинку разом з бібліотекою розташовані: 
Івано-Франківський обласний центр перепідготовки 
та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади та місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій, дитяча 
музична школа № 1, магазин «Електросвіт».

У 1994 р., відповідно до рішення обласної Ради 
народних депутатів, приміщення Івано-Франківської 
ОУНБ ім. І. Франка на вул. Панфіловців, 17 
повернуто колишньому власнику – монастирю 
сестер Василіянок. На початку 1995 р. приміщення 
бібліотеки довелося звільнити.

Під бібліотеку виділено будинок на вул. Пушкі-
на, 22 (нині Чорновола), у якому раніше знаходив-
ся народний суд. Будівля потребувала капітального 
ремонту і реконструкції, тому бібліотечний фонд 
довелося розмістити в різних приміщеннях міста: 
у школі-інтернаті, на торговельній базі, на складі 

Приміщення ОУНБ у 1983–1996 рр. 
на вул. Василіянок, 17. 2013 р.



«Промтехкультура», у читальній залі бібліотеки на 
вул. Пушкіна, 4.

31 грудня 1996 р. після дворічної перерви відбуло-
ся офіційне відкриття для користувачів Івано-Фран-
ківської ОУНБ ім. І. Франка. Цей будинок є пам’яткою 
архітектури місцевого значення. Він був побудова-
ний за проектом архітектора Ф. Януша, відомого ав-
торством декількох кам’яниць у м. Станіславі (нині 
м. Івано-Франківськ). Будинок був зданий в експлу-
атацію у травні 1913 р. і став одним з перших зраз-
ків конструктивізму, що був притаманний творчій 
манері Ф. Януша. У будівлі розмістилися «Народний 

дім», банк «Самопоміч». Перший поверх відведено 
під крамниці, четвертий – під квартири. Після про-
голошення ЗУНР, у листопаді 1918 р., будинок став 
штабом української громади міста. Тут розмістилися 
організації «Українська бесіда», «Молода громада», 
філія «Просвіти». Саме тоді на фронтоні будинку 
було встановлено кам’яне зображення лева, що спи-
нається на скелю – герб Галичини. Старожили ствер-
джують, що в минулому барельєф був розфарбова-
ний – золотий лев на синьому тлі.

Частина фронтону будинку 
із зображенням герба Галичини. 2011 р.

Меморіальна дошка на приміщенні бібліотеки. 2011 р.



- площа бібліотеки (пристосоване приміщення) – 
2 136,1 м²;
- наявність читальних залів – 4 (170 місць);
- наявність виставкових залів – відсутні (транс-
формуються із читальної зали відділу літератури 
з мистецтва, загального читального залу);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення:

У 1941–1944 pp. у приміщенні розміщувалася 
філія Українського центрального Комітету. Після 
Другої світової війни і до 1995 р. у будинку 
знаходилися обласний і міський суди.

Під час реконструкції будівлі для бібліотеки 
насамперед зверталася увага на створення 
комфортних умов для користувачів.

У 2006 р. на відзначення п’ятої річниці співпраці 
з Опольським воєводством (Республіка Польща) 
на приміщенні бібліотеки відкрито меморіальну 
дошку І. Франку (з нагоди 150-ліття Каменяра) та 
польському письменнику С. Вінцензу. Наукова конференція у загальній читальній залі. 2013 р.

Відділ літератури з питань мистецтва. 2011 р.



Відділ краєзнавчої літератури. 2013 р.

Відділ економіко-виробничої літератури. 2013 р.

Бібліотеці також належить будинок на вул. ака-
деміка Сахарова, 30. Приміщення використовуються 
під депозитарне книгосховище та обмінно-резерв-
ний фонд. Будинок зведений у 1980-х рр.

Основні характеристики 
бібліотечного приміщення

На вул. академіка Сахарова, 30:
- площа філії бібліотеки (пристосоване приміщен-
ня) – 808,4 м²;
- наявність читальної зали – відсутня; 
- наявність виставкової зали – відсутня;
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – незадовільний, 
потребує капітального ремонту;
- технічний стан будівлі – потребує реконструкції та 
капітального ремонту. 
На вул. Незалежності, 46:
- площа філії бібліотеки (пристосоване приміщен-
ня) – 390,18 м²;
- наявність читальної зали – 1 (30 місць), 
- наявність виставкової зали – відсутня (трансфор-
муються із читальної зали);
- стан опалювальної, водопровідної та каналізацій-
ної систем, електричної мережі – задовільний;
- технічний стан будівлі – задовільний.
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